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POLITISKE SAKER 
 

Saksliste 
 
 
Sak 039/18  Godkjenning av møteinnkalling 

 Ingen anmerkninger 
 
Sak 040/18  Godkjenning av protokoll fra møtet den 05.09.18 

 Ingen anmerkninger 
 
Sak 041/18 Ny forskrift til skolekretsgrenser i Elverum 
I komitemøtet ble det, med bakgrunn i de høringsinnspill som har kommet inn, gjort en ny 
gjennomgang av forslaget til de nye skolekretsgrenser og forslag til ny forskrift om 
skolekretsgreneser i Elverum kommune. Det har kommet inn 21 høringsinnspill, hvor tre unntas 
offentlighet. Alle høringsinnspill er nøye vurdert og nødvendige endringer, både når det gjelder 
forslaget til nye skolekretsgrenser og ny forskrift, er tatt til følge i komiteens endelige forslag som 
oversendes kommunestyret.  
 
En samlet komite har blitt enige om følgende endringer:  
 

1. Kartet, hvor skal de fysiske skolekretsgrensene gå? 
 
Vestad  

 Komiteen har konkludert med at kretsgrensene ikke endres og at dagens kretsgrenser 
videreføres. Dette betyr i praksis at Glomma blir en reell grense videre. Dette er gjort ved at 
skolen har klart, med bygningsmessige endringer, å øke den totale kapasiteten ved skolen fra 
200 til 250 elever. Komiteen er klar over at fremtidig tilflytting innenfor skolekretsen vil være 
avgjørende for når skolen må bygges ut. 

 
Frydenlund 

 I høringsforslaget lå det inne at Marie Hamsuns veg og Ingeborg Torstejnsons veg skulle 
innlemmes i Frydenlund skolekrets. Utdanningskomiteen har endret dette i sitt endelige 
forslag og fører begge veger til Hanstad skolekrets.  Begge vegene har tidligere tilhørt 
Frydenlund skolekrets, men praksis har vært at foresatte har kunnet velge mellom Hanstad 
og Frydenlund skole. Det er også elever som går på Frydenlund skole som har adresse i disse 
to veger. Den delen av Langholvegen som var foreslått innlemmet i Frydenlund skolekrets tas 
ut. Langholvegen vil bli delt mellom Sørskogbygda skolekrets og Ydalir skolekrets, senere 
beskrevet. 

 
Hanstad  

 Dagens skolekrets videreføres. Dette betyr at Marie Hamsuns veg og Ingeborg Torstejnsons 
veg fortsatt blir værende i Hanstad skolekrets. (se beskrivelse i punktet om Frydenlund) 
 

 Elevene som går ut av 7. trinn på Lillemoen skole får fra høsten 2019 sitt ungdomsskoletilbud 
på Hanstad skole. Elevene fra Lillemoen går i dag på Elverum ungdomsskole. 
 

Søbakken 
 Nytt forslag til skolekretsgrense opprettholdes. 
 Innspill vedr. trafikale utfordringer omhandles i et eget punkt. 

 
 



Ydalir 
 Bebyggelsen langs Langholvegen (FV 536), til og med Lykkja, Hornmoen og Mellom, der 

bekken Horna krysser FV 536, innlemmes i Ydalir skolekrets. Ellers ingen endringer.  
 
(forslaget om å inkludere øverste del av Løvbergsmoen, rett før avkjøringen til Hernes tas 
ikke til følge. Begrunnelsen er at  avstanden til Ydalir er kortere og området vil bli en naturlig 
del av Ydalir skolekrets) 

 
Sørskogbygda 

 Skolekretsen som beskrevet i nytt forslag opprettholdes med følgende endring. Grensen 
settes ved bekken Horna, FV 536. Dette er også beskrevet under punktet for Ydalir 
skolekrets. 

 
Kirkeby 

 Det er ikke foretatt noen endring sett opp mot gjeldende skolekrets. Det har kommet opp et 
forslag til en mulig justering av grensen, men dette vil bli løst med bakgrunn i § 2-3 i ny 
forskrift, vedlikehold av lokal forskrift om skolegrenser. Her vil det da bli en egen høring for 
de berørte beboere. 

 
 
Lillemoen og Melåsberget skolekrets 

 Dagens skolekrets gjøres også gjeldende videre. 
 I og med at Melåsberget skole er lagt ned må dette endres slik at tidligere skolekrets for 

Melåsberget skole innlemmes i Lillemoen skolekrets. 
 Elevene som går ut av 7. klassetrinn på Lillemoen skole vil få sin ungdomsskoletid på Hanstad 

skole fra og med høsten 2019. (dette er også beskrevet i punktet for Hanstad skolekrets) 
 
Hernes 

 Dagens skolekrets videreføres.  
 
(Det vil bli gjort en administrativ justering mellom Hernes og Kirkeby skolekrets, dette er beskrevet 
under punktet om Kirkeby skolekrets)  

 
 

2. Farlig skoleveg. 
 Komiteen har nøye vurdert de høringsinnspill som har kommet om trafikkfarlige veger. Her 

kan en spesielt nevne bekymringer som har kommet vedr. Andreas Grøttings veg, før 
tilhørende Søbakken, nå over til Ydalir. Kryssing av Strandbygdvegen og Trysilvegen (ved Olav 
Sæthers veg) er benevnt som trafikale utfordringer. Sandbakken er også påpekt som 
utfordrende veg.  

 Trygg trafikk er kontaktet og det vil bli foretatt en befaring, sammen med Trygg Trafikk for å 
vurdere dette videre. Området rundt Ydalir skole er foreløpig ikke ferdigstilt. Det er kommet 
innspill på at elever vil ta den raskeste veg og dermed krysse Trysilvegen uten å benytte 
undergangen som nå etableres. I dag ligger skolen relativt åpen til, dette vil bli endret slik at 
området mot Trysilvegen vil bli mer stengt slik at det ikke motiverer for å ta snarveger. For de 
elever som overføres, fra Søbakken og Frydenlund skoler til Ydalir, vil det også bli 
gjennomført barnetråkk. Dette for å kartlegge og tilrettelegge for tryggest mulig skoleveg.  

 Komiteen vil også i etterkant av kommunestyrets vedtak om nye skolekretsgrenser be om 
mandat til å evaluere kommunens retningslinjer for trafikkfarlige veger. 

 
 



3. Ny forskrift.  
 Forslag til ny forskrift ble gjennomgått. De høringsinnspill som har kommet inn rettet mot 

forslaget til ny forskrift er grundig drøftet og administrasjonen sjekket ut forskriften rent 
juridisk. Det er også gjort avklaring om lovligheten med å oppheve et enkeltvedtak, et vedtak 
kan endres dersom forutsetningene for det tidligere vedtaket har endret seg. Slike vedtak 
kan påklages og Fylkesmannen er endelig klageinstans. Forskriftene skal alltid ta hensyn til 
barnets beste, dette er tydelig beskrevet i innledningen til forskriften samt også tydeliggjort i 
selve forskriften. De endringer som komiteen har foreslått er tatt inn i det nye forslaget. Se 
vedlegg. 
 

 Alle elever som er berørt av de nye kretsgrensene vil få forhåndsvarsel med melding om 
endring av kretsgrensen samt overgang til ny skole. Dette vil bli gjort som et enkeltvedtak for 
hver elev som berøres. Det vil i tillegg bli innført fast ordning med å fatte enkeltvedtak for 
alle elever som starter opp på skolen, dette gjennomføres fra og med skoleåret 2019-20. Et 
enkeltvedtak kan påklages, dette er tydelig beskrevet i forslag til ny forskrift.  

 
4. Prosessen videre 
 Administrasjonen gjennomfører de endringer som komiteen har bestemt, nye kart utarbeides i 

tråd med komiteens beslutning. Saksfremlegg utarbeides for endelig behandling i 
kommunestyret. Det legges opp til en endelig behandling i kommunestyret den 28. november. 
Komiteen får saksfremlegg samt kart og forskrift til gjennomlesing før saken sendes til endelig 
behandling i kommunestyret. 

 
Sak 042/18 Eventuelt 

 Utdanningskomiteen har fått følgende mandat fra kommunestyret: 
 
118/18 Utrede mulig endring av navn på Lillemoen skole  
 

 KS- 118/18 - 26.09.2018: Vedtak: Utdanningskomiteen får i oppdrag å utrede muligheten 
for å endre navn på Lillemoen skole. Saken vil deretter bli endelig behandlet i 
kommunestyret.  

 
Organisering av arbeidet: 
Utdanningskomiteen ønsker at FAU og Driftsstyret ved Lillemoen skole skal komme med en 
vurdering om det er ønskelig med et eventuelt navneskifte på skolen. Dette for å få en avklaring på 
om det er en sak en skal gå videre med eller ikke. 
Utdanningssjefen kontakter rektor som følger opp Utdanningskomiteens anmodning. Saken tas 
opp etter at FAU og driftsstyret ved skolen har gitt sin uttalelse. 
 
Møte 07.11.18 
Neste møte avholde den 7. november på Elverum videregående skole. Komiteen ønsker en 
omvisning på den nyrehabiliterte skolen samt en orientering om videregående opplæring. 
Fylkesråd, Aasa Gjestvang vil også delta på møtet. 
 
Elverum, 03. oktober 2018 
 
 
Ida Kristine Teien 
leder 


